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Z á p i s 
 

ze schůze představenstva MAS Český sever, z. s., 
konané dne 5. 4. 2016 v kancelá ři MAS Český sever, Varnsdorf 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
 
Program 
 
1. Projednání trojdohody o partnerství mezi MAS Český sever, MAS Labské skály  
    a Statutárním městem Děčín k realizaci projektu MAP   
2. Finanční záležitosti MAS  
3. Projektové záměry česko-saské spolupráce  
4. Výroční zpráva 2015 
5. Různé 
 
 
Zahájení 
 
Předseda MAS přivítal přítomné členy představenstva. Přítomno bylo 7 členů 
z celkového počtu 9. Zastoupení sektorů je uvedeno v tabulce, která tvoří součást 
tohoto zápisu. 
 
 
1. Projednání Smlouvy o partnerství s finan čním p říspěvkem p ři realizaci  
    projektu MAP  
 
Přítomní obdrželi v předstihu text smlouvy k prostudování. Smlouva by měla být 
uzavřena mezi MAS Labské skály (příjemce), Statutárním městem Děčín (partner) a 
MAS Český sever (partner).  
 
Předmětem smlouvy je úprava právního postavení příjemce a partnerů, jejich úlohy a 
odpovědnosti, ale i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu. 
Účelem smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci příjemce a partnerů, kteří společně 
realizují projekt Místní ak ční plán rozvoje vzd ělání v ORP Děčín v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
 
Uvedená projektová žádost byla doporučena k financování viz Vyrozumění                 
o schválení žádosti o podporu ŘO OP VVV ze dne 18. 3. 2016. Projekt má přidělen 
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297. V uvedeném projektu 
zastupuje MAS Český sever paní Hana Kracmanová. Zpracováváme MAS pro 47 
škol. 
 
Představenstvo schválilo uvedenou smlouvu a doporučilo předsedovi MAS smlouvu 
podepsat. 
 
Hlasování: 7 PRO 
Schváleno 
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2. Finanční záležitosti MAS  
 
Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová předložila k prostudování: 
 
1. přehled alokací na OP Zaměstnanost, IROP, PRV ČR, OP Životní prostředí,  
    IROP SC 4.2  
2. návrh rozpočtu MAS Český sever, z. s. na období realizace SCLLD 2015 – 2023  
 
Budeme předkládat žádost na naše režijní náklady ve výši 19 mil. Kč. Částku na 
křídlatku jsme snížili z 68 mil. na 14 mil. Kč. Naší hlavní činností v novém období 
bude činnost poradenská. V rozpočtu nám nyní chybí 600 tis. Kč. 
 
Představenstvo MAS bere zprávu o finančních záležitostech MAS (tj. schodkový 
rozpočet) na vědomí. Na příští schůzi představenstva bude připraven rozpočet MAS 
na rok 2016. 
 
 
3. Projektové zám ěry česko-saské spolupráce  
 
Projekt Textilní stezka Horní Lužice – Severní Čechy  
             Výstavba společné přeshraniční sítě pro aktivní turistické využití textilně  
             průmyslových a textilně kulturních tradic 
 
Partner projektu: SACHSEN!TEXTIL e. V. (Chemnitz, SRN) 
 
Doba průběhu projektu: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019 
 
Stručný popis projektu: SACHSEN!TEXTIL e. V. přináší svou dlouholetou zkušenost 
ze spolupráce s partnery saského textilního průmyslu s tím, aby – vycházejíc z této 
kompetence – indikoval turistickou nabídku. Tím má být dosažena prožitelnost 
řetězce textilních vytvořených hodnot pro návštěvníky. Přitom má být turistům 
představena po staletí vznikající průmyslová kultura. Region je předurčen pro to, aby 
prezentoval s vysokou mírou autenticity a odborných znalostí přeshraniční textilní 
tradice. Textilní stezka Horní Lužice – Severní Čechy má vytvořit přeshraniční 
regionální síť pro pokud možno všechny turistické aktéry v oboru textilních tradic. 
 
Dosud proběhla řada přípravných schůzek s německým partnerem. Projekt bude 
podán do 15. dubna k hodnocení. Požádali jsme předsedu Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska o podporu projektu za naši stranu. Německá strana již podporu projektu 
získala. Paní Ing. Eva Hamplová požádala přítomného člena představenstva pana 
Ing. Jiřího Tuttera o podpůrné vyjádření k realizaci projektu za České Švýcarsko,       
o. p. s., který přislíbil podporu vyjádřit písemně. 
 
Dále byl projednán rozpočet projektu, přičemž MAS Český sever by měla 1,5 úvazku. 
V rozpočtu je zahrnuta tvorba propagačního letáčku pro každou obec, v němž by se 
zmapovala historie textilního průmyslu na jejím konkrétním území. 
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Projekt Spole čně v aktivním regionu 
 
Realizaci projektu jsme odložili na květen 2016. S německou stranou jsme 
absolvovali již několik schůzek, projednali jsme všechny aktivity, avšak nyní na 
poslední chvíli přišla německá strana se změnou partnera projektu, který je pro nás 
neznámý a neprověřený. Na příští schůzce v Görlitz proběhne jednání, na němž se 
s novým partnerem seznámíme. Z tohoto důvodu odkládáme jednání o rozpočtu 
tohoto projektu. 
 
 
Propagace PRV a SCLLD na akcích v regionu D ěčínska 
 
Propagační akce partnerů CSV, předání informací a zkušeností pro nové 
programové období PRV na vybraných akcích v regionu Děčínska. 
Účelem projektu je seznamovat veřejnost s Programem rozvoje venkova a realizací 
SCLLD na významných akcích v regionu s vysokou návštěvností. Na viditelném 
místě bude umístěn stan s výrazným potiskem PRV – regionální výrobky, prodej ze 
dvora, podpora zemědělců… Zde bude po celou dobu akce probíhat prezentace 
příkladů dobré praxe, projektů PRV, propagace regionálních výrobků a prodeje ze 
dvora. Součástí bude ochutnávka regionální produkce a soutěž o drobné ceny. 
 
Přibližný termín: červen 2016: MHF Česká Kamenice 
                           srpen 2016: Tolštejnské slavnosti Jiřetín pod Jedlovou 
                           září 2016: Výstava Libverda 
                           říjen 2016: Slavnosti dobrot Varnsdorf 
 
Rozpočet: 64 tis. Kč (zahrnuje pronájem plochy, ochutnávky, nůžkový stan 
s potiskem, drobné tiskoviny a propagační materiály, organizační zajištění) 
 
 
Festival lokální ekonomiky 4. ro čník 
 
Hlavním tématem 4. ročníku FLE bude podpora podnikání na venkově. Konference si 
klade za cíl předání informací a zkušeností pro nové programové období PRV. Bude 
se skládat ze dvou částí:  
- blok přednášek představí PRV a SCLLD 
- blok návštěvy příkladů dobré praxe v regionu 
 
Cílovou skupinou jsou zástupci obcí, partneři CSV, zemědělci, podnikatelé 
 
Plánované místo: Krásná Lípa 
 
Rozpočet: 47 tis. Kč (zahrnuje občerstvení, pronájem, technika, lektorné, propagace 
akce, nahrávací technika, exkurze včetně dopravy) 
 
 
Představenstvo bere na vědomí přípravu všech uvedených projektových záměrů. 
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4. Výroční zpráva 2015 
 
Představenstvo obdrželo v předstihu návrh výroční zprávy MAS včetně výsledku 
hospodaření. Po diskusi a doporučené opravě administrativní chyby ve složení 
volených orgánů byl návrh výroční zprávy schválen. 
 
Hlasování: 7 PRO 
Schváleno 
 
 
5. Různé 
 
• Paní Ing. Miluše Trojanová: pozvánka na Retro 1. máj v Mikulášovicích 
 
• Pan Ing. Miroslav Jemelka: pozvánka na turistický pochod Severní stopou. 
      Jedná se o 40. ročník, který pořádá KČT a Město Dolní Poustevna v sobotu  
      14. května. 
 
• Paní Ing. Eva Hamplová: informace o účasti na Valné hromadě NS MAS ČR 

v Havlíčkově Brodě. Finanční prostředky na opravu kulturních památek byly 
vyčerpány jen z poloviny, proto bude vyhlášena nová výzva. Obce budeme 
průběžně informovat o dotacích z národních zdrojů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Ing. Miroslav Jemelka 
                                                                        předseda MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 
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Zastoupení členů P-MAS dne 5. 4. 2016 
 

sektor  zájmová  
skupina 

jméno a p říjmení (statutární zástupce)  přítomnost (dle 
prezenční listiny) 

Podnikatel Zeměd. a ŽP Luboš Kudla omluven 
NNO Zaměstnanost a 

podnikání 
Hynek Raichart ano 

NNO Spolk. činnost Ing. Miroslav Jemelka ano 
NNO CR a doprava Ing. Jiří Tutter ano 
Veřejná správa Veřejná správa Ing. Miluše Trojanová (Sever) ano 
NNO Spolk. činnost Vlastimil Jura ano 
Podnikatel  Zeměd. a ŽP Petr Houdek omluven 
Veřejná správa CR a doprava Jan Machač (Tolštejn) ano 
NNO Sociální služby Miroslav Řebíček ano 
 
 
Zastoupení sektor ů a zájmových skupin dne 5. 4. 2016 
 
A. Celkový počet členů P-MAS 9  100 % 
B. Přítomno 5. 4. 2016  7 77,78 % 
     - z toho sektor Podnikatel  - - 
     - z toho sektor NNO  5 71,43 % 
     - z toho sektor Veřejná správa (netvoří více než 
       49 %) 

2 28,57 % 

C. Zastoupení zájmových skupin je v pořádku, neboť 
     VS ani žádná ZS netvoří více než 49 %: 

                                            - sociální služby 
                                                - zemědělství a ŽP  
                                               - spolková činnost 

                                          - cestovní ruch 
                                            - veřejná správa 

                                                 - zaměstn., podnik. 

 
 
1 
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2 
2 
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1 

 
 
14,29 % 
0 
28,57 % 
28,57 % 
14,29 % 
14,29 % 

 
 
 


